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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 282/2013. (XI.28.) 

határozattal fogadta el a Gazdasági Ellátó Központ alapító okiratának legutóbbi 

módosítását, mely formai átvezetések mellett az ózdi zeneiskola működtetését 

rögzítette a dokumentumban. 

 

A Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága 

(továbbiakban: Kincstár) a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez hiánypótlási felhívást 

intézett önkormányzatunk felé, melyben az intézmény nevének módosítását 

indítványozta. Indoklásul az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167/A.§ (1) bek. 2. pontját jelölte meg, 

mely előírja, hogy az intézmény neve fejezze ki az alaptevékenységét, és egyedi 

megjelöléssel tegye magát egyértelműen beazonosíthatóvá. 

 

A hiánypótlási eljárás végrehajtását a Kincstár – a szakfeladat rendszert 2014. 

január 1-től felváltó kormányzati funkciórendszer hatálybalépésére való tekintettel – 

2014. február 28-i határidőig felfüggesztette. 

 

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok 

osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti kormányzati 

funkciórendszer átvezetése a Kincstár által megküldött határozat alapján az „Alapító 

okirat kiegészítés” című dokumentumban 2014. január 1-jei hatállyal megtörtént. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. január 1-jétől 

hatályos módosítása megszüntette a költségvetési szervek gazdálkodási besorolását, 

ennek átvezetése szintén szükségessé vált. 

  



Összegezve: 

A Gazdasági Ellátó Központ alapító okiratában az alábbi módosításokra kerül 

sor: 

 a szükséges új kormányzati funkció kódok és megnevezésük rögzítése, a 

szakfeladatok törlése 

 a szükséges új szakágazati besorolás átvezetése 

 a gazdálkodási besorolás törlése 

 a Kincstár által kiadott iratmintákban előírt formai korrekciók megtétele 

 a hiánypótlási végzésben kifogásolt intézménynév módosítása az alábbiak 

szerint: 

Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 

ÓKIG 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t 
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2014. (II.13.) határozata 
a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosításáról 

 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  fenti előterjesztést megtárgyalta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
A Képviselő-testület a Gazdasági Ellátó Központ Alapító Okiratának módosító 
okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot jelen 
határozat 1., illetve 1/a. mellékletei szerint jóváhagyja. 
 
A dokumentumok aláírására  a Polgármestert hatalmazza fel. 
 
Felelős a  törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatos intézkedésekért:  
               - Pénzügyi Osztály Vezetője 
Határidő:   okiratok aláírását követő 8 napon belül 
  



1. melléklet a …./2014. (II.13.) határozathoz 
 

Alapító okiratot módosító okirat 
 
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Ellátó Központ 
2012. december 12. napján kiadott 202/2012. (XII.12.) számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az 
alábbiak szerint módosítja. 
 
1. Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 

„1.A költségvetési szerv neve:   Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 
     Rövidített neve:   ÓKIG” 
 
     2. Az alapító okirat 4.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„4. Államháztartási szakágazati besorolása:  
      Kormányzati és önkormányzati intézmények 
      ellátó, kisegítő szolgálatai        841117” 
 
     3. Az alapító okirat 5.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„5. Szakmai alaptevékenységek, szakmai alaptevékenységek kormányzati 
      funkció szerinti megjelölése 
        
5.1 Szakmai alaptevékenységek: 
 - Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az 
    üzemeltetési, valamint gyermek- és tanulóétkeztetési tevékenység. 
 - Ózd Város Önkormányzata által fenntartott óvodai intézmények pénzügyi – 
    gazdálkodási, üzemeltetési feladatainak ellátását biztosító tevékenység. 
 
5.2 Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése 
 
091220   Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
               összefüggő működtetési feladatok 
 
092120   Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
               összefüggő működtetési feladatok 
 
096010   Óvodai intézményi étkeztetés 
 
096020   Iskolai intézményi étkeztetés 
 
041231   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 
041232   Start – munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 



041233   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 
041236   Országos közfoglalkoztatási program 
 
041237   Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 
013360   Más szerv számára végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
               szolgáltatás 
 
091250   Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
 
096030   Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
                             
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
     4. Az alapító okirat 8-as pontja törlésre kerül, a 9-es pont 8-as pontra átszámozásra 
         kerül. 
 
     5. Az alapító okirat 10-es pontja 9-es pontra átszámozásra kerül és az alábbiak 
         szerint módosul:  
 
„9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
Munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti), közalkalmazotti jogviszony, 
megbízásos jogviszony, vállalkozás jellegű jogviszony, közfoglalkoztatási 
jogviszony.” 
 
      6. Az alapító okirat 11-es pontja törlésre kerül, a 12-es pont 10-es pontra 
          átszámozásra kerül. 
 
      7. Az alapító okirat 13-as és 14-es pontjai törlésre kerülnek, a 15-ös pont 
          11-es pontra átszámozásra kerül. 
 
      8. Az alapító okirat 16-os pontja 12-es pontra átszámozásra kerül. 
 
      9. Az alapító okirat 17-es pontja 13-as pontra átszámozásra kerül. 
 
    10. A 2012. december 12-én kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi  
          szöveg lép: 
 
 
 
 
 
 



„Záradék: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Gazdasági Ellátó Központ 2012.december 12. napján kelt, 
202/2012. (XII.12.) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2014. 
(II.13.) számú határozatával hagyja jóvá.” 
 
Záradék 
 
Az alapító okiratot módosító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel 
lép hatályba. 
 
Az alapító okiratot módosító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete …/2014. (II.13.) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
Ózd, 2014. február 13. 
 
 
 
 Fürjes Pál  
 polgármester  
 
 
 
  



1/a. melléklet a …/2014. (II.13.)  határozathoz 
 

 
Alapító Okirat 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja 
ki: 
 
1. A költségvetési szerv neve:   Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága 
    Rövidített neve:   ÓKIG 
 
2. Székhelye:     3600 Ózd, Október 23. tér 1. 
 
3. Közfeladata:   
 

Az óvodák költségvetési tervezési, beszámoló készítési kötelezettségének 
összefogása, a bevételek és kiadások intézményenkénti elszámolása, 
foglalkoztatások bér és munkaügyi feladatainak bonyolítása, adóhatósági 
elszámolások megtétele.  
Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az 
üzemeltetés megszervezésével, irányításával és lebonyolításával kapcsolatos teendők 
teljeskörű ellátása, a főző és melegítő konyhák központi működtetése, valamint az 
érintett épületek takarításával, karbantartásával és a szükséges felújításával 
kapcsolatos szakmai, pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása. 
 

4. Államháztartási szakágazati besorolása:  
      Kormányzati és önkormányzati intézmények 
      ellátó, kisegítő szolgálatai          841117 
        
5. Szakmai alaptevékenységek, szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció 
    szerinti megjelölése 
 
5.1 Szakmai alaptevékenységek: 
 
 - Ózd Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézményekben az 
    üzemeltetési, valamint gyermek- és tanulóétkeztetési tevékenység. 
 - Ózd Város Önkormányzata által fenntartott óvodai intézmények pénzügyi – 
    gazdálkodási, üzemeltetési feladatainak ellátását biztosító tevékenység. 
 
5.2 Szakmai alaptevékenység(ek) kormányzati funkció szerinti megjelölése 
 
091220   Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával  
               összefüggő működtetési feladatok 



 
092120   Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 
               összefüggő működtetési feladatok 
 
096010   Óvodai intézményi étkeztetés 
 
096020   Iskolai intézményi étkeztetés 
 
041231   Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
 
041232   Start – munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
 
041233   Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
 
041236   Országos közfoglalkoztatási program 
 
041237   Közfoglalkoztatási mintaprogram 
 
013360   Más szerv számára végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 
               szolgáltatás 
 
091250   Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok 
 
096030   Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 
                             
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
 
6.  Illetékességi, működési köre:     Ózd város közigazgatási területe  
 
7. Irányító szerv neve, székhelye:  Ózd Város Önkormányzatának 
  Képviselő-testülete 
          3600 Ózd, Városház tér 1. 
 
 
8. Vezetőjének megbízási rendje: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § alapján.  
 
9. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: 
 
Munkaviszony (munka törvénykönyve szerinti), közalkalmazotti jogviszony, 
megbízásos jogviszony, vállalkozás jellegű jogviszony, közfoglalkoztatási 
jogviszony. 
 
10. Alapító, illetve fenntartó neve és címe: Ózd Város Önkormányzata 
  3600 Ózd, Városház tér 1. 



 
11. Telephelye(i):  

Karbantartó Műhely   3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Ózdi Apáczai Csere János Általános Iskola épületei 3600 Ózd, Kőalja út 149. 
   3600 Ózd, Kőalja út 147. 
Ózdi Árpád Vezér Általános  Iskola és Szakiskola  épületei  
  3600 Ózd, Árpád vezér út 13. 
 
Bolyky Tamás Általános Iskola épületei  3600 Ózd, Bolyki Tamás út 42. 
 
Csépányi  Általános Iskola épületei  3661 Ózd, Csépányi út 117. 
  3661 Ózd, Csépányi út 133. 
 
Ózdi Petőfi Sándor Általános Iskola épülete  3660 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. 
 
Sajóvárkonyi Általános Iskola épületei  3600 Ózd, Mekcsey út 205. 
  3600 Ózd, Mekcsey István út 118. 
  3600 Ózd, Mekcsey István út 211. 
 
Újváros Téri Általános Iskola épülete  3600 Ózd, Újváros tér 1. 
  
Vasvár Úti Általános Iskola épületei  3600 Ózd, Vasvár út 37/A. 
  3600 Ózd, Vasvár út 56. 
Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola Erkel Ferenc Tagintézményének 
épülete  3600 Ózd, Gyár út 2. 
 
 
12. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
- Az Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő Ózd Város Önkormányzata tulajdonában álló 
8110. hrsz.-ú, 807 m2 alapterületű ingatlan. Az épület bruttó értéke: 4.837.534 Ft. 
- 3257 hrsz. alatt nyilvántartott, 5550 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási 
épületekkel, tornaszobával, közösségi házzal, sport és egyéb udvarral (3600 Ózd, 
Kőalja út 149. szám). 
- 3270 hrsz. alatt nyilvántartott 803 m2 alapterületű ingatlan a rajta található oktatási 
épülettel, melegítő konyhával, technika teremmel  és játszó udvarral (3600 Ózd, Kőalja 
út 147. szám). 
- 8110/A hrsz. 3415 m2 alapterületű ingatlanon található, az általános iskola által 
használt oktatási épület, tornaterem, sport- és egyéb udvar, ebédlő (Ózd, Árpád vezér 
út 13.). 
- Az Ózd, Árpád vezér út 13. sz. alatt lévő, 8110/A  hrsz. ingatlanon elhelyezkedő, 
730,78 m2 alapterületű Fejlesztő Központ helyiségei. 



 - 8696/1 hrsz.  9247 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található oktatási épületekkel, 
tornateremmel, ebédlővel, konyhával berendezéseikkel.  (3600 Ózd, Bolyki Tamás út 
42.) 
- 19087 hrsz. alatt nyilvántartott 5223 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 2 iskolai 
épülettel, melegítő konyhával, számítástechnikai teremmel, sport- és egyéb udvarral 
(3661 Ózd, Csépányi út 117. szám).  
- 19042 hrsz. alatt nyilvántartott 820 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található kultúrház 
épületével, benne található könyvtár és technika teremmel (3661 Ózd, Csépányi út 133. 
szám). 
- 1186 és 1270 hrsz. alatt nyilvántartott, 10849 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
oktatási épületekkel, iskolával, tornateremmel, melegítő konyhával, ebédlővel, 
technikai épülettel (3600 Ózd, Petőfi Sándor út 18-20. szám). 
- 4288, 4289/1 és 4290/2 hrsz. alatt nyilvántartott 10141 m2 alapterületű ingatlan a rajta 
található oktatási épülettel, tornateremmel, könyvtárral, sport- és egyéb udvarral, 
ebédlővel garázsokkal, műhelyekkel (3600 Ózd, Mekcsey István út 205. szám). 
- 3563 hrsz. alatt nyilvántartott 1335 m2 alapterületű ingatlan a rajta található 
kultúrházzal és udvarral (3600 Ózd, Mekcsey út 118. szám). 

- 4287 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan (3600 Ózd, Mekcsey István út 211.)  
  (A Római Katolikus Egyház tulajdonában áll.) 

- 8414/56 hrsz. alatt nyilvántartott, 12983 m2 alapterületű ingatlan, a rajta található 
oktatási épülettel, tornateremmel és berendezésekkel, a hozzá tartozó sport- és játszó 
udvarral (3600 Ózd, Újváros tér 1. szám). 
- 7714/5 hrsz. alatt nyilvántartott, 10545 m2 alapterületű ingatlan,   a rajta található 
oktatási épületekkel, tornateremmel, sport- és egyéb udvarral.   (3600 Ózd, Vasvár út 
37/A. szám). 
- 7344 hrsz. alatt nyilvántartott, 751 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Vasvár út 56. 
szám). 
- 5267/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, 545 m2 alapterületű ingatlan (3600 Ózd, Gyár út 
2.) 
 
Ingóságok, eszközök az intézmény általános vagyonleltára szerint. 
 
13. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
 
Az intézmény a rendelkezésére álló ingatlanvagyont nem jogosult elidegeníteni, 
illetőleg biztosítékként felhasználni. 
A vagyon feletti rendelkezés jogán az alapító vagyongazdálkodásra vonatkozó 
szabályairól szóló rendeletek az irányadók. 
  



 
Záradék: 
 
Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, 
ezzel egyidejűleg a Gazdasági Ellátó Központ 2012.december 12. napján kelt, 
202/2012. (XII.12.) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. 
Az alapító okiratot Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2014. 
(II.13.) számú határozatával hagyja jóvá. 
 
2014. február 13. 
 
              Fürjes Pál 
           polgármester 


